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• Co je vlastně použitelnost? 

• A jak s ní souvisí uživatelské 

zkušenosti/prožitky (user experience, 

UX)?
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„Pokud je něco použitelné, znamená to, že 

něco dobře funguje a že osoba s 

průměrnými (či dokonce podprůměrnými) 

schopnostmi a zkušenostmi může používat 

určitou věc, a to bez větších problémů, než 

je nutno.“

Steve Krug



• … a použitelnost samozřejmě taky…

– ochotu znovu nakoupit/použít/vrátit se

– neochotu použít alternativu

– pravděpodobnost doporučení



• Uživatele

• Znalost uživatele je zásadní a kritická
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• … aneb pár základních pravidel 

použitelnosti pro váš online svět

• Základní pravidlo = nenuťte vaše 

uživatele přemýšlet



• Kde to jsem? Kde bych měl začít?

• Kam dali ____? 

• Co je na této stránce nejdůležitější? 

• Proč to nazvali právě takhle? 

• Je tohle reklama nebo část stránky?



• Co vás nutí přemýšlet?

Nabídka pracovního místa

ZAMĚSTNÁNÍ /

KARIÉRA

NABÍDKA 

ZAMĚSTNÁNÍ

PRACOVNÍ 

POMĚR



• Zřejmé x vyžaduje přemýšlení

Nabídka pracovního místa

ZAMĚSTNÁNÍ /

KARIÉRA

NABÍDKA 

ZAMĚSTNÁNÍ

PRACOVNÍ 

POMĚR

zřejmé téměř pro každého vyžaduje přemýšlení



• Lidé stráví jen krátkou dobu čtením, 

stránky většinou jen prohlíží a hledají 

slova a oblasti, která je zaujmou 

– používat formátování (nadpisy, podnadpisy, 

tučné písmo) => čím je něco důležitější, tím 

je to nápadnější

– krátké odstavce, používat odrážky

– dát jasně najevo, na co lze klepnout



• Jsme ve spěchu a jsme 

v tom dobří

• Víme, že nepotřebujeme 

přečíst vše

• Reagujeme na slova a 

fráze, které odpovídají:

– našim potřebám a zájmům

– slovům, u kterých víme, že 

musíme reagovat
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• Test dobré navigace na webovém sídle

• Předpoklad: lidé stránky nečtou, ale 

prohlíží



• Krok 1: Dostanete printscreen určité webové 

stránky

• Krok 2: Vytištěný list přidržte na vzdálenost 

paže nebo přimhuřte oči, abyste stránku 

podrobně nestudovali

• Krok 3: Pokuste se co nejrychleji najít a 

zakroužkovat položky z následujícího seznamu



• O jaký server se jedná? => logo serveru

• Na jaké jsme stránce? => název stránky

• Jaké je hlavní navigace (menu) tohoto serveru?

• Jaké na této úrovni máme možnosti? => lokální navigace, 

podsekce

• Kde se nacházíme v hierarchii serveru? => ukazatele „Nacházíte 

se zde“

• Jakým způsobem můžeme vyhledávat? => vyhledávání



• Neděláme optimální výběry, ale 

kompromisy

• Předpoklad: uživatelé stránky projdou, 

zváží varianty a vyberou tu nejlepší

• Většinou ale nevybíráme to nejlepší, ale 

první rozumnou volbu



• Nebádáme nad věcmi, vymyslíme si 

vlastní postup, když funguje, držíme se ho

– Kolikrát uživatel napíše adresu www do 

vyhledávače?



• Nebádáme nad věcmi, vymyslíme si 

vlastní postup, když funguje, držíme se ho

– důležitý není počet klepnutí nutných k 

tomu, aby se uživatel dostal k tomu, co 

potřebuje, ale spíše obtížnost každého 

klepnutí (kolik vyžaduje přemýšlení)

– nezáleží na tom, kolikrát musíme kliknout, 

když o tom nemusíme přemýšlet



• Pokud uživatele znechutíte, zamíří jinam

• Je spousta konkurence

• Mají-li být stránky efektivní, musí být 

jejich kouzlo zřejmé na první pohled
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• Co dělat, aby uživatelé pochopili co 

nejvíce?



• Využívat zvyklostí (logo, navigace, ikony)

• Dodržovat jasnou vizuální hierarchii (vztahy 

mezi objekty)

• Na co je možné kliknout?

• A také formátování a priority u informací



• Pojďme si společně vyzkoušet 

jednoduché uživatelské testování



• UX a použitelnost lze aplikovat i do 

„offline“ světa knihoven, popř. je propojit:

– nabídka nových služeb, vylepšení těch 

stávajících

– zjednodušení složitostí

– využití dostupných technologií



• Výchozí stav: složitý způsob značení a 

třídění fondu, stále se opakující dotazy:

– „Kde najdu tuto knížku?“

– „Pod signaturou 15/TOMAN.“

– „Kde najdu signaturu 15/TOMAN?“

– „V regále číslo 3.“

– „Kde najdu regál číslo 3?“ 

– … … … 



• Grafické znázornění umístění knihy, regálů 

atd. na mapě

• Možnost aktualizací po posunech fondu

• Česká i anglická verze



• Přístup do adminu a nahrání plánů (2 dny)

• Rozmístění rozsahů jednotlivých signatur 

(1 týden)

• Pochopení našich signatur (7 měsíců)

• Přizpůsobení, jazyky, zobrazení (2 týdny)





• … milovníky papírků, kteří si „užívají“ 

pobíhání mezi obrovským množstvím 

svazků, které jsou uspořádané podle 

„nesrozumitelných šifer“…

• Proč?



• „Kde najdu tuto knížku?“

• „Pod signaturou 15/TOMAN.“

• „Kde najdu signaturu 15/TOMAN?“

• „V regále číslo 3.“

• „Kde najdu regál číslo 3?“ 

• … … … 











• V online i offline světě => spokojený 

uživatel

• Jak vypadá a kdo je spokojený uživatel?



• Má pocit kontroly.

• Má pocit postupu, pokroku, vývoje.

• Vše pro něj dává jasný smysl.

• Stalo se mu něco pozitivního.

• Uspokojil své cíle a potřeby.



Kontakt: shrabinova@k.utb.cz
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